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Jegyzőkönyv, amely 2020. szeptember 8-án 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült. 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-20. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-20. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-20. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-20. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-20. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Karácsony Kamilla EKAB-igazgatóhelyettes (1-4. pontoknál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (5-10. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (11-15. pontoknál) 

 Mádl András főosztályvezető (16. pontnál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes, a jegyzőkönyv vezetője (1-20. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 24 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett, 

820/2020. (IX. 8.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-131/2020. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap tengerentúli műsorterjesztésre 

vonatkozó szerződéseinek módosítása 
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MTVA-128/2020. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított KraatsFilm Kft. határidő-módosítási kérelme 

MTVA-129/2020. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2018 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Magyar Rajzfilm Kft. határidő-módosítási kérelme 

MTVA-130/2020. Tájékoztató – Az MTVA támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egység 

beszámolója a támogatás ellenőrzési eljárásokról (2020. május 1. – 2020. július 31.) 

391/4/2020. Az audiovizuális médiaszolgáltatók műsorkvótákra vonatkozó kötelezettségei 

teljesítésének vizsgálata a 2019. évben IV. 

428/2020. A Karc FM Média Kft. kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt a 

Sopron 98,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 

429/2020. A Győr 96,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve 

és pályázati felhívás tervezete 

430/2020. A VLNC Rádió Kft. (Székesfehérvár 101,8 MHz -101,8 BEST FM) bejelentése 

431/2020. A Klubrádió Zrt. (Klubrádió) Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

423/2020. A Digital Media and Communication Zrt. által üzemeltetett TV4 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2020. június 20-án 12:58:42-től sugárzott "Miss Marple történetei: Egy marék 

rozs" című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésében és a 10. § (1) 

bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 372/2020. számú előterjesztés 

424/2020. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. 

augusztus 8-án 6:00:01 órai kezdettel sugárzott "Szombat reggel" című műsorszámban 07:38:30-

07:49:00 óra között közreadott összeállítással kapcsolatban 

425/2020. A "reklám-hangerősség" [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye 

[(2020. április - május - június) HírTV Zrt. - HÍR TV] – előzmény: 347/2020. számú előterjesztés 

426/2020. Bejelentés az ATV Zrt. Magyar ATV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. július 

25-én 19 óra 49 perc 28 másodperckor kezdődött reklámblokk hangerejével kapcsolatban [Az Mttv. 

33. § (4) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

427/2020. Az ATV Zrt. ATV állandó megnevezésű csatornáján 2020. június 14-én 19:00:59 órai 

kezdettel sugárzott "Heti napló Sváby Andrással" című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 

16. § érvényesülésének vizsgálata] 

422/2020. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2020. január 1-

június 30.) 

E-55/2020. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2020. július és augusztus hónapban 

E-56/2020. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2020. július és augusztus hónapban 
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E-57/2020. Tájékoztató a földfelszíni rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatók cégadataiban 

bekövetkezett változásokról (2020. május 21.-2020. augusztus 31.) 

E-58/2020. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-131/2020. A Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap tengerentúli műsorterjesztésre vonatkozó 
szerződéseinek módosítása 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 821/2020. (IX. 8.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap számára 
műholdas műsorterjesztésre vonatkozó szerződés megkötésének 
jóváhagyása tárgyában 

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési szabályzatának (a továbbiakban: GKSZ) 30. § a) pontja 

alapján, figyelemmel a GKSZ 28. §-ának (9) bekezdésére, a műholdas műsorterjesztésre vonatkozó 

szerződések módosításának megkötésére irányuló tárgyaláshoz az MX1 Ltd-vel a felhatalmazást 

megadja, a szerződésmódosítások megkötését – a mellékelt szerződéses feltételekkel – jóváhagyja. 

2. MTVA-128/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított KraatsFilm Kft. határidő-módosítási kérelme 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt A) javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 822/2020. (IX. 8.) számú döntése: az 
EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított KraatsFilm Kft. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1433/2016. (XII. 20.) számú döntésével a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított KraatsFilm Kft. „Otthon csak másképp” című, MA-EMBERJUDIT2017-

2/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 

méltányosságból elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2020. július 6-ára, a 

beszámolási határidő 2020. augusztus 20-ára, valamint a bemutatási határidő 2021. február 28-ára 

történő módosításához azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal 

történő feltöltésére. 
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 

tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés 

módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül 

készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a 

kedvezményezettet. 

3. MTVA-129/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
DARGAYATTILA2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Magyar Rajzfilm Kft. határidő-
módosítási kérelme 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 823/2020. (IX. 8.) számú döntése: a 
DARGAYATTILA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított Magyar Rajzfilm Kft. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1208/2018. (XI. 6.) számú döntésével a már 

támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további 

epizódjai gyártásának, valamint korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-

filmekké alakításának támogatására meghirdetett DARGAYATTILA2018 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Magyar Rajzfilm Kft. „Szupermalac és Űrpatkány 8–13. epizód” című, 

MA-DARGAYATTILA2018-3/2019. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett 

által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2021. január 31-ére, 

a beszámolási határidő 2021. március 17-ére, valamint a bemutatási határidő 2021. július 31-ére 

történő módosításához azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal 

történő feltöltésére. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 

tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés 

módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül 

készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a 

kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót. 

4. MTVA-130/2020. Tájékoztató – Az MTVA támogatási 
tevékenységéért felelős szervezeti egység beszámolója a 
támogatás ellenőrzési eljárásokról (2020. május 1. – 2020. 
július 31.) 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
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5. 391/4/2020. Az audiovizuális médiaszolgáltatók 
műsorkvótákra vonatkozó kötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata a 2019. évben IV. 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 824/2020. (IX. 8.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók műsorkvótákra vonatkozó kötelezettségei 
teljesítésének vizsgálata a 2019. évben 

A Médiatanács a 798/2020. (IX. 1.) számú döntésére tekintettel a 2019. évi műsorkvóta 

kötelezettségek teljesítésének felügyelete tárgyában Sanocki Péter egyéni vállalkozó 

médiaszolgáltató Balmazújváros Televízió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi jellegű 

audiovizuális médiaszolgáltatása tekintetében az 546/2020. (VI. 4.) számú végzésével hivatalból 

megindított hatósági eljárás felfüggesztését megszünteti, és az eljárást folytatja. 

6. 428/2020. A Karc FM Média Kft. kérelme a médiaszolgáltatás 
megkezdésének halasztása iránt a Sopron 98,4 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 825/2020. (IX. 8.) számú döntése: a Karc FM Média 
Kft. kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt a 
Sopron 98,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás elfogadásával a 

Karc FM Média Kft. kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a Sopron 98,4 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultság tekintetében a médiaszolgáltatást 2020. október 8. napja helyett legkésőbb 2020. 

december 8. napjáig kezdje meg. 

7. 429/2020. A Győr 96,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket 

hozta: 

A Médiatanács 826/2020. (IX. 8.) számú döntése: a Győr 96,4 MHz 
körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
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A Médiatanács elfogadja a Győr 96,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 

Telephely 
Fv 

(MHz) 

ERP 

max 

(kW) 

Heff 

max 

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság- 

sztereó - 

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság- 

sztereó -  

(km) 

P A 
*Korlátozás 

…°-…°/dB 

**Telepítési 

feltételek 

Győr 96,4 2 30 131.000 5 - 11 V D 

50-90°/4,7dB 

100-110°/11dB 

120-180°/4dB 

190-240°/6,9dB 

250-260°/8dB 

270-320°/13dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

17°38’08”;  

47°41’04” 

A Médiatanács 827/2020. (IX. 8.) számú döntése: a Győr 96,4 MHz 
körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Győr 96,4 MHz körzeti 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi úton, 

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

8. 430/2020. A VLNC Rádió Kft. (Székesfehérvár 101,8 MHz -
101,8 BEST FM) bejelentése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket 

hozta: 

A Médiatanács 828/2020. (IX. 8.) számú döntése: a VLNC Rádió Kft. 
(Székesfehérvár 101,8 MHz – 101,8 BEST FM) bejelentése (”B & T” 
Kft. – Velence Meleg-hegy 90,4 MHz) 

A Médiatanács a ”B & T” Kft. beolvadással történő megszűnését, és a VLNC Rádió Kft. jogutódlását 

az előterjesztés I. számú mellékletében foglaltak szerint átvezeti a beolvadó ”B & T” Kft. 

médiaszolgáltató Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésben. 

A Médiatanács 829/2020. (IX. 8.) számú döntése: a VLNC Rádió Kft. 
(Székesfehérvár 101,8 MHz – 101,8 BEST FM) bejelentése (Radio 
Plus Kft. – Budapest 96,4 MHz) 

A Médiatanács a 828/2020. (IX. 8.) számú döntésére tekintettel a ”B & T” Kft. beolvadással történő 

megszűnését, és a VLNC Rádió Kft. jogutódlását az előterjesztés II. számú mellékletében foglaltak 

szerint átvezeti a Radio Plus Kft., mint hálózatos médiaszolgáltató Budapest 96,4 MHz körzeti 

vételkörzetű médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében. 
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9. 431/2020. A Klubrádió Zrt. (Klubrádió) Budapest 92,9 MHz 
körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 830/2020. (IX. 8.) számú döntése: a Klubrádió Zrt. 
(Klubrádió) Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kezdeményezése 

A Médiatanács a Klubrádió Zrt. Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultságát – az előterjesztés mellékletét képező határozatban foglaltak szerint – az Mttv. 48. § (7) 

bekezdése alapján nem újítja meg. 

Dr. Karas Monika a fenti 830/2020. (IX. 8.) számú döntés meghozatalát követően az alábbiakat 

javasolta. 

Tekintettel arra, hogy a 830/2020. (IX. 8.) számú döntés alapján a Klubrádió Zrt. hatósági szerződése 

2021. február 14. napjával megszűnik, indokolt, hogy a Médiatanács mielőbb, még a mai ülésén 

hozzon döntést a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

jövőbeni hasznosításáról. Javasolta, hogy a Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján kérje 

fel a Hivatalt a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására. A Médiatanács ügyrendjének 3.10 pontjában foglaltakra hivatkozva 

indítványozta az alábbi, szóban előadott előterjesztés napirendre vételét.  

„Az előterjesztés tárgya: felkérés a Budapest 92,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására. 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Budapest 92,9 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 

szempontokat a következők szerint határozza meg: 

– a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség biztosítása a médiaszolgáltatási lehetőségen; 

– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki 

paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 1 hónap.” 

Az előterjesztés ismertetését követően Dr. Karas Monika feltette a fenti előterjesztés napirendre 

vételét szavazásra. 



 

8 

1088 Budapest, Reviczky u. 5. • Postacím: 1433 Budapest, Pf. 198. • Tel.: (+36 1) 429 8600 • Fax: (+36 1) 267 2612 • E-mail: info@nmhh.hu 

10. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú 
igen szavazata mellett megszavazta a „felkérés a Budapest 
92,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására” tárgyú előterjesztés 
napirendre vételét és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 831/2020. (IX. 8.) számú döntése: a Médiatanács 37. 
heti ülése napirendjének kiegészítéséről 

A Médiatanács a 820/2020. (IX. 8.) számú döntéssel elfogadott napirendet „a Budapest 92,9 MHz 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására vonatkozó felkérés” tárgyú, 

szóban előadott előterjesztés 10. napirendi pontként való napirendre vételével egészíti ki. 

Ezt követően a Médiatanács megtárgyalta az előterjesztést, majd a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 832/2020. (IX. 8.) számú döntése: felkérés a 
Budapest 92,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Budapest 92,9 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 

szempontokat a következők szerint határozza meg: 

– a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség biztosítása a médiaszolgáltatási lehetőségen; 

– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki 

paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 1 hónap. 

11. 423/2020. A Digital Media and Communication Zrt. által 
üzemeltetett TV4 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 
2020. június 20-án 12:58:42-től sugárzott "Miss Marple 
történetei: Egy marék rozs" című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésében és a 10. § (1) 
bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – 
előzmény: 372/2020. számú előterjesztés 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 833/2020. (IX. 8.) számú döntése: a Digital Media and 
Communications Zrt. által üzemeltetett TV4 állandó megnevezésű, 
országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 
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2020. június 20-án 12:58:42-től sugárzott „Miss Marple történetei: 
Egy marék rozs” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. 
§ (5) bekezdésében és a 10. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt 
rendelkezések megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltett TV4 állandó megnevezésű, 

országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. június 20-án 12:58:42-től 

sugárzott „Miss Marple történetei: Egy marék rozs” című műsorszám közzétételével egy alkalommal 

megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdését és a 10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) 

bekezdésének bb) pontja alapján 50 000 Ft bírsággal sújtja. 

12. 424/2020. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásán 2020. augusztus 8-án 6:00:01 órai 
kezdettel sugárzott "Szombat reggel" című műsorszámban 
07:38:30-07:49:00 óra között közreadott összeállítással 
kapcsolatban 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 834/2020. (IX. 8.) számú döntése: Juhos László, a 
Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásán 2020. augusztus 8-án 06:00:01 órai kezdettel 
sugárzott „Szombat reggel” című műsorszámban 07:38:30-07:49:00 
óra között közreadott összeállítással kapcsolatban 

A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 

kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. a 

Kossuth Rádió állandó megnevezésű adóján 2020. augusztus 8-án 06:00:01 órai kezdettel sugárzott 

„Szombat reggel” című műsorszámban 07:38:30-07:49:00 óra között közreadott összeállítással nem 

sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. 

törvény (Smtv.) 13. §-ában, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 

2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 12. § (2) bekezdésében meghatározott kiegyensúlyozott 

tájékoztatás követelményét. 
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13. 425/2020. A "reklám-hangerősség" [Mttv. 33. § (4) 
bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye [(2020. április - 
május - június) HírTV Zrt. - HÍR TV] – előzmény: 347/2020. 
számú előterjesztés 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 835/2020. (IX. 8.) számú döntése: a „reklám-
hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 
eredménye [(2020. április – május – június) HírTV Zrt. – HÍR TV] 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozat elfogadásával megállapítja, hogy a 

HírTV Zrt. médiaszolgáltató a HÍR TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2020. április 21-

én a 13:56:17 - 13:59:20, április 22-én a 01:55:12 - 02:00:03, a 11:55:03 - 11:59:36, április 23-án a 

06:32:08 - 06:54:25, a 08:07:52 - 08:30:46, a 12:41:51 - 12:54:39, május 5-én a 09:56:57 - 09:59:41, a 

14:31:44 - 14:58:57, május 6-án a 00:32:10 - 00:38:18, a 01:00:22 - 01:08:14, a 07:35:40 - 07:57:00, a 

08:33:11 - 08:58:15, a 16:34:39 - 16:58:53, a 21:34:56 - 21:57:00, május 7-én a 01:00:56 - 01:07:37, a 

21:33:58 - 21:56:52, a 21:33:58 - 21:56:52, május 8-án a 00:59:39 - 01:07:29, június 12-én a 16:32:02 

- 16:58:22, a 17:28:00 - 17:33:00, a 21:10:29 - 21:32:34, június 13-án a 12:38:03 - 12:57:57, a 

20:08:11 - 20:30:44, a 22:38:07 - 22:57:01, június 14-én a 00:59:59 - 01:05:55, a 06:52:03 - 06:54:59, 

a 07:22:57 - 07:28:00, a 15:27:46 - 15:32:57, a 16:34:59 - 16:58:00, június 15-én a 00:56:43 - 

01:01:13 és a 01:49:49 - 01:59:59 közötti időszakokban sugárzott műsorrészek vonatkozásában 

összesen harmincegy (31) alkalommal megsértette az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt 

rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja, hogy 

haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni 

jogsértésektől. 

14. 426/2020. Bejelentés az ATV Zrt. Magyar ATV állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. július 25-én 19 óra 
49 perc 28 másodperckor kezdődött reklámblokk 
hangerejével kapcsolatban [Az Mttv. 33. § (4) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 836/2020. (IX. 8.) számú döntése: bejelentés az ATV 
Zrt. Magyar ATV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. 
július 25-én 19 óra 49 perc 28 másodperckor kezdődött reklámblokk 
hangerejével kapcsolatban [az Mttv. 33. § (4) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 
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A Médiatanács nem indít hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének 

megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

15. 427/2020. Az ATV Zrt. ATV állandó megnevezésű 
csatornáján 2020. június 14-én 19:00:59 órai kezdettel 
sugárzott "Heti napló Sváby Andrással" című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Smtv. 16. § érvényesülésének 
vizsgálata] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 837/2020. (IX. 8.) számú döntése: az ATV Zrt. ATV 
állandó megnevezésű csatornáján 2020. június 14-én 19:00:59 órai 
kezdettel sugárzott „Heti napló Sváby Andrással” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Smtv. 16. § érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) 

bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

16. 422/2020. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel 
rendelkező televízióknál (2020. január 1-június 30.) 

Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 

szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 838/2020. (IX. 8.) számú döntése: Támogatási 
gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2020. 
január 1-június 30.) 

A Médiatanács elfogadja a Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál 

(2020. január 1-június 30.) c. dolgozatot, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján. 

17. E-55/2020. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2020. július és augusztus hónapban 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

18. E-56/2020. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2020. július és augusztus hónapban 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
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19. E-57/2020. Tájékoztató a földfelszíni rádiós és audiovizuális 
médiaszolgáltatók cégadataiban bekövetkezett változásokról 
(2020. május 21.-2020. augusztus 31.) 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

20. E-58/2020. A bíróságok által, a Médiatanács 
határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 
ítéletek/végzések 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 41 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2020. 

szeptember 15., 11 óra. 

Budapest, 2020. szeptember 11. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


